Persbericht

AEB Nederland en Customs Knowledge slaan handen ineen.
Capelle a/d IJssel / Heerenveen, 04
november 2015 – De douanewet- en
regelgeving in binnen- en buitenland
verandert doorlopend. Het gevolg is dat
bedrijven die internationaal handel
drijven voortdurend worstelen met de douaneafhandeling van import- en exportzendingen, denk
aan de beperkingen die door sancties van toepassing kunnen zijn, de bepaling van het land van
oorsprong en de classificatie van goederen. Bedrijven maken niet alleen veel fouten daarin, maar
laten ook kansen liggen om kosten te besparen of doorlooptijden te verkorten. AEB Nederland,
leverancier van IT-oplossingen voor supply chain management, en Customs Knowledge,
gespecialiseerd in douanerecht, zijn daarom een samenwerking met elkaar aangegaan.

AEB Nederland (www.aeb.com/nl) en Customs Knowledge (www.customsknowledge.nl) gaan voortaan
samenwerken bij het inrichten en automatiseren van douaneprocessen binnen bedrijven. AEB levert met
ASSIST4 een uitgebreide suite van oplossingen voor het faciliteren van Supply Chain management en
Global trade en het automatiseren van douaneprocessen van A tot Z. Customs Knowledge beschikt over
de inhoudelijke en diepgaande expertise die nodig is voor de juiste inrichting van die processen en het
borgen van de kennis in de organisatie. “Samen bieden we een totaaloplossing voor de afhandeling van
douaneprocessen, zodat onze klanten verzekerd zijn van goede software gecombineerd met excellente
parate douanekennis ”, zegt general manager Richard Groenendijk van AEB Nederland.
Thema’s waarop AEB Nederland en Customs Knowledge elkaar aanvullen, zijn bijvoorbeeld de
classificatie van goederen, land van oorsprong en export control. AEB Nederland levert de tools die
bedrijven ondersteunen bij het inrichten van waterdichte procedures op het gebied van invoer, uitvoer,
classificatie en monitoring & alerting. Customs Knowledge is gespecialiseerd in het adviseren over de
douanetechnische kant hiervan, alsmede het uitvoeren van de jaarlijkse audits. “Met onze
gespecialiseerde kennis op het gebied van douanewetgeving en de praktijk, gecombineerd met de
systemen van AEB Nederland, kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn”, verklaart Bart
Boersma, oprichter en directeur van Customs Knowledge.

Classificatie van goederen
Customs Knowledge is en blijft een onafhankelijk juridisch advieskantoor in het douanerecht, dat met tien
medewerkers één van de grootste specialisten van Nederland in douanerecht is. Het kantoor staat zowel
groot-MKB tot multinationals bij. Dat is niet alleen beperkt tot de classificatie van goederen of het
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bepalen van het land van oorsprong, maar alles op het gebied van douane, internationale handel en
productveiligheid.
De juiste classificatie is bepalend voor eventuele import- of exportbeperkingen en de hoogte van de
invoerrechten. “Met ASSIST4 kunnen onze klanten hun processen zodanig inrichten dat goederen
sneller worden geclassificeerd en invoerrechten vooraf worden berekend. Customs Knowledge levert de
kennis over de exacte classificatie, de bijbehorende jurisprudentie en biedt de mogelijkheid om up to
date te blijven door het artikelstambestand constant te monitoren op juistheid en te toetsen aan de
rechtspraak die consequenties kan hebben voor de classificatie van goederen. Hiermee bieden we
samen een totaal service die bedrijven de ondersteuning biedt die ze vaak zoeken”, licht Richard
Groenendijk toe.
Boersma noemt als voorbeeld een product dat in China wordt vervaardigd uit louter Europese
grondstoffen of onderdelen en vervolgens weer terug naar Nederland komt. “Is het dan nodig om
invoerrechten te betalen over dit product? Dat zijn vraagstukken waarover wij kunnen adviseren en - als
het nodig is - procederen”, vertelt Boersma.
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Over Customs Knowledge (www.customsknowledge.nl)
Customs Knowledge levert kennis over douanewet- en -regelgeving en product- en voedselveiligheid:
kennis om medewerkers op te leiden; kennis om te adviseren bij contracten, projecten, nieuwe
productgroepen of het verbeteren van het compliancebeleid; en natuurlijk kennis om zo nodig te
procederen bij het bestuursorgaan, de Rechtbank, het Gerechtshof, het College van Beroep voor het
bedrijfsleven of andere gerechtelijke instanties. De juristen van Customs Knowledge hebben jarenlange
ervaring opgedaan binnen de Nederlandse Douane, advocatuur en het internationale bedrijfsleven. Zij
hebben vele advies- en compliancetrajecten bij een breed scala van bedrijven uitgevoerd en verzorgen
opleidingen voor zowel de Douane zelf als voor andere organisaties. Customs Knowledge opereert met
een team van tien mensen vanuit Heerenveen.

Over AEB (www.aeb.com – www.aeb.com/nl)
Met ruim 30 jaar ervaring is AEB een van de toonaangevende aanbieders van wereldwijde IToplossingen en diensten voor Supply Chain Management met de nadruk op de logistiek van inkoop,
opslag en distributie, buitenlandse handel en risicobeheer. Met de logistieke suite ASSIST4 biedt AEB
een toepassing met een doorlopende procesondersteuning en een volledige transparantie voor de
planning en aansturing van wereldwijde bezorgnetwerken. AEB is een internationale onderneming met

Pagina 2 van 3

ruim 5000 klanten in Europa, Azië en Amerika. Het hoofdkantoor van AEB is gevestigd in Stuttgart, met
vestigingen in Hamburg, Soest, Düsseldorf en München evenals internationale vestigingen in
Zwitserland, Groot-Brittannië, Zweden, Nederland en Singapore.
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